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Plana Ro-innleachdail na Gàidhlig 

2020 – 2023 
 

 

Is e amas Colaisde a’ Chaisteil UHI prìomh àite a bhith aice a’ cuideachadh nan 

coimhearsnachdan Gàidhlig air feadh nan Eilean an Iar – agus nas fharsainge na sin – gus 

a bhith a’ gluasad air adhart ath-bheothachadh cànan, cultar agus dualchas na Gàidhlig.  

 

Cùl-fhiosrachadh  

 

Tha a’ Ghàidhlig air a bruidhinn an dà chuid le daoine aig a bheil i mar chànan màthaireil, 

agus luchd-ionnsachaidh, thairis air grunnan sgìre diofraichte air feadh Alba agus le 

fileantaich a tha a’ fuireach taobh a-muigh na dùthcha.  Aig an àm a tha an làthair is ann 

sna h-Eileanan an Iar a tha an àireamh as dlùithe de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba, 

a rèir dàta a’ chunntas-sluaigh as ùire (2011), a bha a’ sealltainn gun robh an co-rèir de 

dhaoine aois 3 agus nas sine a bha a’ fuireach sna h-Eileanan, aig an robh ìre air choireigin  

de sgilean sa chànan, aig 61%.  Tha rannsachadh a chaidh a dhèanamh o chionn ghoirid 

a’ sealltainn, ged-tà, gu bheil e deatamach ath-bheothachadh agus leasachadh a dhèanamh 

air a’ Ghàidhlig agus dualchas sna coimhearsnachdan ionadail.   

 

Tha Plana Nàiseanta na Gàidhlig a’ comharrachadh prìomh thaobhan eadar-cheangailte de 

leasachadh na Gàidhlig agus a’ cur an cèill grunnan raointean thùs-ghnìomhan airson ath-

bheothachadh agus fàs a thoirt air a’ Ghàidhlig.  Tha rannsachadh, a’ gabhail a-steach an 

rannsachadh as ùire a chaidh a stiùireadh le Institiud Rannsachaidh Cànain UHI, air 

sealltainn gu bheil e riatanach gum bi cudrom nas motha air poileasaidh cànain stèidhichte 

air coimhearsnachd airson ath-bheothachadh agus leasachadh na Gàidhlig.   

 

Mar a tha air aithris anns a’ Phlana Nàiseanta airson Eileanan na h-Alba, tha seilbheachd 

sa Ghàidhlig a’ gintinn deimhinneachd.  Tha e a’ cruthachadh faireachdainn de fhèin-luach 

agus coimhearsnachd agus is urrainn dha cur gu mòr ri bhith a’ stiùireadh ghnìomhan 

eaconamach.  Tha am Plana cuideachd a’ comharrachadh an dlùth chairdeis a tha eadar 

a’ Ghàidhlig agus coimhearsnachd, is e sin, dìreach mar a tha a’ Ghàidhlig cudromach 

dhan choimhearsnachd, tha coimhearsnachd làidir cudromach do mhairsinneachd na 

Gàidhlig.   

 

Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI, mar an t-aon sholaraiche foghlaim treas-ìre sna h-eileanan, 

air leth suidhichte airson a bhith a’ stiùireadh air adhart ath-bheothachadh na Gàidhlig sna 

coimhearsnachdan againn.  Tha a’ Cholaisde ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e a 

bhith a’ toirt a’ Cholaisde agus a’ choimhearsnachd ri chèile agus an luach a tha ann an 

cànan, cultar agus dualchas nan eilean againn.    
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Tha sinn dealasach mu bhith a’ toirt taic do leasachadh sgilean agus ionnsachadh cànain, 

ag obair còmhla ri buidhnean dualchais agus coimhearsnachd gus an dualchas seo a dhìon 

agus adhartachadh mar sho-mhaoin coimhearsnachd.   

 

Tha a’ Cholaisde dealasach mu bhith a’ tabhann chothroman ionnsachaidh tro na h-eileanan 

air fad agus mu bhith ag obair ann an com-pàirteachas gus seo a choileanadh – mar 

eisimpleir, ag obair le buidhnean coimhearsnachd mar Ceòlas air pròiseact Cnoc Soilleir 

airson cothroman a leasachadh gus gnìomhan eadar-chuspaireil a ghoireasachadh a 

thaobh cànan, cultar agus dualchas na Gàidhlig agus solar chùrsaichean goirid agus 

teisteanaichte a leasachadh stèidhichte air na meadhanan Gàidhlig agus gnìomhachasan 

cruthachail.   

 

Amas 1: Taic a thoirt do dhaoine òga le Gàidhlig gus cothrom cosnaidh fhaighinn 

 

Nì sinn seo le bhith a’ cruthachadh chothroman don luchd-obrach òg a bhith a’ leasachadh 

an sgilean cànain gus a bhith a’ brosnachadh thionnsgainneachd ann an co-theacsa 

Gàidhlig.  Bheir seo a’ mhiseachd dhaibh a bhith a’ chleachdadh na Gàidhlig mar phàirt 

chudromach den ghnìomhachas aca.   

 

Thathar a’ sùileachadh gun lean Aonta nan Eilean air adhart gu bhith a’ cruthachadh 

chothroman-obrach de dh’àrd-chàileachd, agus tha dreuchd chudromach aig Colaisde a’ 

Chaisteil UHI ri chluich ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil daoine òga 

uidheamaichte gus na dreuchdan sin a choileanadh.  Tha plana Nàiseanta na Gàidhlig ag 

aithneachadh gu bheil sgilean Gàidhlig a’ cur luach ris na tha neach-obrach a’ cur ris an 

àite-obrach, ged nach biodh an dreuchd gu sònraichte ceangailte ris a’ Ghàidhlig.   

 

Ged a tha sinn a’ leantainn oirnn le ar dleastanas a thaobh solar foghlam àrd-ìre de dh’àrd-

chàileachd, tha Colaisde a’ Chaisteil UHI cuideachd a’ co-fhreagradh ris a’ chaochladh a 

tha a’ tighinn air an aimsir eaconamach.  A chum seo a choileanadh, bidh an tairgse ath-

leasaichte againn a’ cuimseachadh air prògram, a bhios air a lìbhrigeadh gu sùbailte, de 

chùrsaichean Foghlam Adhartach.  Bidh seo a’ gabhail a-steach taghadh de chùrsaichean 

cànain goirid agus cùrsaichean dreuchdail a bhios a’ gabhail a-steach sgilean cànain 

Gàidhlig.   

  

 

Amas 2: Taic a thoirt do bhith a’ leasachadh cultar agus dualchas mar sho-mhaoin 

coimhearsnachd  

 

Nì sinn seo le bhith a’ leasachadh – ann an com-pàirteachas le buidhnean coimhearsnachd 

agus dualchais – taghadh de chùrsaichean goirid a bhios a’ cuimseachadh air cànan, 

dualchas agus cultar, gus taic a thoirt do dhol an sàs agus eòlas nas fharsainge a thaobh 

ar coimhearsnachdan ionadail agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd agus gus taic 

a thoirt do bhith a’ leasachadh eòlas agus sgilean sna raointean sin.   
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Amas 3: A bhith a’ neartachadh na Gàidhlig sna coimhearsnachdan traidiseanta agus 

didseatach 

 

Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI ann an deagh àite a bhith a’ stiùireadh solar Foghlam 

Adhartach Gàidhlig thar an lìonra, ann an co-bhoinn le Com-pàirtichean Acadaimigeach 

UHI.  Le bhith suidhichte ann an aon de na ceàrnaidhean mu dheireadh ann an Alba anns 

a bheil a’ Ghàidhlig fhathast mar chànan coimhearsnachd, agus leis an eachdraidh fhada 

agus shoirbheachail a tha againn a thaobh a bhith a’ lìbhrigeadh gu didseatach, tha seo gar 

n-uidheamachadh gu bhith a’ frithealadh an dà chuid na coimhearsnachdan traidiseanta 

Gàidhlig agus an fheadhainn dhidseatach. A thuilleadh air seo, tha luchd-ionnsachaidh na 

Gàidhlig a tha air a’ champas agus feadhainn a tha ag ionnsachadh ann an riochd 

didseatach a’ faighinn buannachd bho bhith ag eadar-obrachadh le buill de na 

coimhearsnachdan Gàidhlig a tha mun cuairt oirnn sna h-Eileanan.  

 

 

Tha na leanas a’ toirt cunntas air na leasachaidhean sam bi sinn an sàs gus  
na h-amasan sin a choileanadh, an co-bhoinn ri ar com-pàirtichean  agus  ar 

ceangal ri  ro-innleachdan agus planaichean nàiseanta agus roinneil.   
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1. Taic a thoirt do dhaoine òga le Gàidhlig gus cothrom cosnaidh fhaighinn 

Raon Leasachaidh   Gnìomhan agus Builean  Prìomh Bhuidheann & 
Com-pàirteachasan  

Co-thaobhadh 
Poileasaidh 
Nàiseanta & 
Roinneil 

Foghlam Adhartach       

A’ co-thaobhadh na Gàidhlig ri tairgse Foghlam 
Adhartach ionadail agus roinneil.   

 

A’ cur Gàidhlig ann an raon de chùrsaichean 
aig LCC UHI, mar Meadhanan Cruthachail & 
Didseatach, Gèamannan, cùrsaichean Falt & 
Maise-gnùis, agus cùrsaichean Slàinte & 
Cùram Sòisealta.  

 

A’ lìbhrigeadh cùrsaichean cànain Gàidhlig 
ann an raon de chùrsaichean thairis air lìonra 
UHI. 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche: Com-
pàirtichean Acadaimigeach 
UHI 

 

LCC UHI GLP 

UHI GLP 

BnG NGLP 

UHI IS 

Leanaidh a’ Cholaisde oirre a’ leasachadh a tairgse 
ionnsachaidh dhidseataich 

A’ leasachadh Ùlpan ann an riochd air-
loidhne. 

 

A’ lìbhrigeadh aonadan cànain dreuchdail 
SQA. 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche: BnG, Deiseil 
Earr 

LCC UHI GLP 

UHI GLP 

BnG NGLP 

Bheir a’ Cholaisde taic do dhaoine òga a tha a’ 
fàgail na sgoile gus a dhol air adhart gu foghlam aig 
an treas ìre 

A’ tabhann chùrsaichean a’ leantainn bhon 
sgoil gu Foghlam Adhartach 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI, 
Colaiste Bheinn na Faoghla 

 

Com-pàirtiche: SDS, Ceòlas, 
CnES 

UHI GLP 

CnES GLP 

A’ neartachadh cheanglaichean ri gnìomhachasan 
ionadail, leithid companaidhean mheadhanan neo-
eisimeileach/rèidio coimhearsnachd, gus eòlas 
teicnigeach agus cànain a cho-roinn.   

A’ lìbhrigeadh meadhanan cruthachail & 
didseatach le susbaint sgilean Gàidhlig.   

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche: 
MacTV/MGAlba/CnES 

LCC UHI GLP 

 

CnES GLP 

UHI IS 

UHI GLP 

  



Page | 5 

 

Ag uidheamachadh an sgioba-obrach òg le fèin-
fhiosrachadh mu ghnìomhachas. 

A’ cur cothroman inntearnas ann an 
cùrsaichean aig ìre Foghlam Adhartach. 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche: Comann 
Dualchas Innse Gall, Urrasan 
Coimhearsnachd Pròiseact an 
Fhìor Àite, HIE 

UHI IS 
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Foghlam Àrd-Ìre    

A’ lìbhrigeadh chùrsaichean a tha a’ ceangal Foghlam 
Adhartach ri Foghlam Àrd-Ìre. 

A’ lìbhrigeadh Cothrom Inntrigidh gu HE 
SWAP (Eòlas Ceilteis) 

 

Tha dìth chùrsaichean cothrom inntrigidh 
Foghlam Àrd-Ìre ann thar lìonra cuspair 
UHI airson Daonnnachdan, Foghlam agus 
Gàidhlig, agus tha buntanas aig an NC 
Eòlas Ceiltis ri grunnan phrògraman ceum 
Daonnachdan. 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI UHI GLP 

UHI IS 

A’ leudachadh so-ruigsinneachd gu ionnsachadh aig ìre 
ceum. 

Leantainn air adhart a’ tabhann mhodalan 
ionnsachadh cànain agus cuspair mar 
phàirt de phrògraman ceum Gàidhlig.   

 

Bidh modalan ceum cuideachd air an 
tabhann mar chothroman CPD le modh-
lìbhrigidh sùbailte.   

 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche: 

SMO UHI 

LCC UHI 

UHI GLP 

A’ leasachadh sgilean Gàidhlig an co-bhoinn ri sgilean 
Gnothachais, Ceannardais agus Rianachd. 

A’ lìbhrigeadh PDAan ann an Gnothachas, 
Ceannardas agus rianachd le sgilean 
Gàidhlig 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI BnG NGLP 

A’ togail comais luchd-teagaisg a tha ann an dreuchd. A’ leantainn air adhart a’ tabhann 7 
modalan cànain SCQF /An Cùrsa Comais 

 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche: CnES 

LCC UHI GLP 

UHI GLP 

CnES GLP 
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Ag uidheamachadh luchd-treànaidh mar thidsear airson 
a bhith ag obair sa choimhearsnachd Ghàidhlig 

A’ leantainn air adhart a’ tabhann 
ionnsachadh airson slighe PGDE Gàidhlig.  
Tha LCC UHI ann an deagh àite airson a 
bhith a’ tabhann greis-teagaisg tro 
mheadhan na Gàidhlig do dh’oileanaich 
san roinn ùghdarrais ionadail.   

 

A’ tabhann oideachadh cànain sa 
Ghàidhlig do dh’oileanaich a tha air a’ 
chùrsa meadhan-Beurla.   

 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche: CnES 

LCC UHI GLP 

UHI GLP 

CnES GLP 

BnG NGLP 
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2. Taic a thoirt do bhith a’ leasachadh cultar agus dualchas mar sho-mhaoin coimhearsnachd  

Raon Leasachaidh   

 

 
Amas 

Prìomh Bhuidheann &           

Com-pàirteachasan  

 

Co-thaobhadh 
Poileasaidh Nàiseanta 
& Roinneil 

Àrdachadh pròfail cultar agus dualchas san t-solar 
turasachd ionadail. 

A’ tabhann prògram de threànadh do 
bhuidhnean turasachd ionadail.   

 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

Com-pàirtiche: VisitScotland; 
WITGA; SYPA; Outer Hebrides 
Tourism, Museum & Tasglan nan 
Eilean; Comann Dualchas Innse  

Gall 

UHI IS 

 

VS GLP 

A’ togail mothachadh air cànan agus dualchas nan 
Eilean Siar. 

Ag ullachadh pacan fàilte airson luchd-
còmhnaidh ùra sna h-Eileanan an Iar. 

 

 

A’ lìbhrigeadh cùrsa air-loidhne Mothachadh 
air a’ Ghàidhlig. 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI,  

Com-pàirtiche: 

àidseant reic thaighean & 
gnothachasan; Comann Dualchas 
nan Innse Gall  

 

 

LCC UHI GLP 

UHI GLP 

A’ cleachdadh an ealantais eadar-dhealaichte sna 
coimhearsnachdan traidiseanta ann an raon de ro-
innleachdan.  

Leasaich prògram ionnsachadh cultarail 
dearbhte an co-bhoinn ri HebCelt. 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche:  

Fèis Cheilteach Innse Gall 

LCC UHI GLP 

 

VS GLP 

A’ leudachadh solar sgoil shamhraidh agus 
cùrsaichean goirid. 

Cruthaich prògram de ghnìomhan, a’ co-
obrachadh le buidhnean coimhearsnachd 
agus aig ìre an t-sluaigh. 

 

A’ co-obrachadh le Ceòlas agus a bhith mar 
bhuidheann ath-creideasachaidh air an solar 
sgoil shamhraidh cànain.    

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

Com-pàirtichean:  

Ceòlas; Buidhnean 
coimhearsnachd 

 

LCC UHI GLP 

 

UHI GLP 

 

A’ frithealadh air feumalachdan na Gàidhlig air feadh 
an t-saoghail.   

A’ tabhann prògram air-loidhne de fhèin-
fhiosrachaidhean cultar agus dualchais do 
luchd na Gàidhlig air feadh an t-saoghail.   

Prìomh bhuidhnean: 

LCC UHI, CnES 

 

LCC UHI GLP 

 

CnES/BnG GC 
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Co-obrachadh le Comann Dualchas agus Seirbheis 
Dualchais CnES A’ tabhann raon de chùrsaichean goirid co-

cheangailte ri dualchas, còmhraidhean agus 
òraidean. 

 

Prìomh bhuidheann:  

LCC UHI 

 

Com-pàirtichean: Comann 
Dualchas Innse Gall, Seirbheis 
Dualchais CnES 

UHI IS 
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3. A bhith a’ neartachadh na Gàidhlig sna coimhearsnachdan traidiseanta agus didseatach 

Raon Leasachaidh   

 
Amas 

Prìomh Bhuidheann &           

Com-pàirteachas  

 

Co-thaobhadh 
Poileasaidh Nàiseanta 
& Roinneil 

A’ toirt taic do phoileasaidh an ùghdarrais 
ionadail Gàidhlig an Toiseach. 

 

 

 

A’ tabhann cùrsaichean cànain goirid do 
phàrantan ann am FMG, bho luchd-
tòiseachaidh gu luchd-ionnsachaidh 
adhartach, agus a’ gabhail a-steach sgilean 
litearrachd airson fileantaich.   

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtichean:  

CnES, Comann nam Pàrant 

BnG NGLP 

 

CnES/BnG GC 

BnG NGLP 

Teagasg a dh’aon ghnothaich airson obair 
Cùrsaichean goirid airson luchd-obrach 
cùraim/slàinte/luchd-obrach tràth 
bhliadhnaichean, msaa  

Prìomh bhuidheann: LCC UHI BnG NGLP 

 

UHI IS 

A’ meudachadh dol an sàs LCC UHI ann an 
obair rannsachaidh. 

A’ co-obrachadh le rannsachadh gnìomh 
LSI gus fiosrachadh agus àrdachadh ar 
tairgse curraicealaim a rèir iarrtasan na 
coimhearsnachd. 

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtichean:  

LSI 

UHI IS 

A’ comasachadh cleachdadh na Gàidhlig sa 
choimhearsnachd ann an suidheachadh neo-
fhoirmeil. 

A’ cur an sàs an Sgeama Meantoraidh 
Gàidhlig.  

 

A’ leantainn air adhart a’ tabhann 
clasaichean conaltraidh neo-fhoirmeil air-
loidhne.   

Prìomh bhuidheann: LCC UHI 

 

Com-pàirtiche:  

BnaG 

LCC UHI 

UHI GLP 

BnG NGLP 

 
 

LCC UHI GLP  Plana Gàidhlig Colaisde a’ Chaisteil UHI BnG NPL  Plana Nàiseanta na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig  

UHI GLP Plana Gàidhlig UHI UHI IS  Ro-innleachd nan Eilean UHI  

CnES GLP Plana Gàidhlig Comhairle nan Eilean Siar CnES/BnG GC Clàr na Gàidhlig Comhairle nan Eilean Siar/Bòrd na 

     Gàidhlig 

GPP Pròiseact an Fhìor Àite NPSI  Plana Nàiseanta Eileanan na h-Alba  

VS GLP Plana Gàidhlig Visit Scotland  


